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Milí sedmáci, 

 

moc Vás zdravím a věřím, že vše zvládáte bez potíží a hlavně s úsměvem. 

Tento týden budeme pokračovat v procvičování vedlejších vět.            

Také zopakujeme pravopis podstatných a přídavných jmen. 

Poslední z úkolů bude úsměvný a můžete jej splnit pouze ústně. Zahrajte si na 

učitele, vyhledejte chyby ve vtipech a opravte.  Kdo má možnost tisku, může si 

text vytisknout a chyby červeně podtrhnout. 

Případné dotazy pište na chat platformy Microsoft Teams, případně na e-mail: 

miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz. 

 

Těším se na slyšenou on-line. 

 

MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miroslava.mikulcova@zsnivnice.cz
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Urči druh vedlejších vět (ústně): 

(Nezapomeňte nejprve rozpoznat VH a VV, zeptat se správnou otázkou + VH a 

odpovědět VV.) 

1. Musíme rozsvítit, abychom lépe viděli.  

2. Slíbil mi, že spolu půjdeme na pouť.  

3. Už jsi viděl ten film, o němž jsem ti vyprávěl.  

4. Promiňte, že jsem přišel pozdě.  

5. Kdo se bojí, nesmí do lesa.  

6. Doma říkal, že musí jít odpoledne ještě do školy.                                                                    

7. Řekli mi, abych chodil včas.  

8.  Rád mluvil o holce, s níž už dlouho chodí. 

9. Mluv nahlas, ať neusneme.  

10.  Když budeš chtít, půjdu tam s tebou.  

11.  Pořád se chová, jako by se jmenoval Hujer.  

12.  Koho nachytám při opisování, má okamžitě za pět. 

13.  Navštěvoval často místo, kde se s ní seznámil.  

14.  Jelikož jsme pořádně netrénovali, zápas nám nevyšel.  

15.  Náš soused, který si vše zaznamenával, měl pravdu.  
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Vyber správné slovo a věty přepiš do školního sešitu: 

Na Šumavě se můžeme setkat s rysi/ rysy). Lvi/ Lvy mohou krotiteli/ krotitely 

ublížit. Sobi/ Soby žijí na severu. Seznámili jsme se s Itali/ Italy a Francouzi/ 

Francouzy. David poslal Mirkovi/ Mirkovy dva dopisi/ dopisy. Četli jsme pověst 

o králi/ krály Ječmínkovi/ Ječmínkovy. Nad skalními útesi/ útesy kroužili orli/ 

orly. Zajíci si pochutnávali na jeteli/ jetely. Žijí na Šumavě tetřevi/tetřevy? Ve 

švestkách jsou červi/červy. Obchod s plazi/plazy. Přinesl táci/tácy s pohoštěním. 

Musíš projít chodbami/chodbami. Ten háček je z oceli/ocely. Loď plula po 

Labi/Laby. Rovinaté Polabí/Polabý mě zaujalo. Na návštěvu k nám přišli 

otcovi/otcovy kamarádi. Otcovi/otcovy kamarády jsme doma uhostili. 

Karafiátovi/Karfiátovy broučci jsou velmi oblíbení. Je to jen ryzí/ryzý zlato. 

Draví/Dravý ptáci odletěli.  

 

K dalšímu procvičení doporučuji následující odkazy: 

https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#1-

urcete-vzor-u-pridavnych-jmen-a-doplnte-spravnou-koncovku 

https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#2-a-

nyni-uz-jen-primo-doplnte-spravne-i-y 

https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#3-

doplnte-spravne-i-y-v-koncovce-privlastnovacich-pridavnych-jmen 

https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#4-

pozor-nejprve-si-uvedomte-zda-jde-o-podstatne-jmeno-nebo-o-pridavne-jmeno-a-pak-spravne-

doplnte-i-y 

https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/49 

 

 

 

 

https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#1-urcete-vzor-u-pridavnych-jmen-a-doplnte-spravnou-koncovku
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#1-urcete-vzor-u-pridavnych-jmen-a-doplnte-spravnou-koncovku
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#2-a-nyni-uz-jen-primo-doplnte-spravne-i-y
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#2-a-nyni-uz-jen-primo-doplnte-spravne-i-y
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#3-doplnte-spravne-i-y-v-koncovce-privlastnovacich-pridavnych-jmen
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#3-doplnte-spravne-i-y-v-koncovce-privlastnovacich-pridavnych-jmen
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#4-pozor-nejprve-si-uvedomte-zda-jde-o-podstatne-jmeno-nebo-o-pridavne-jmeno-a-pak-spravne-doplnte-i-y
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#4-pozor-nejprve-si-uvedomte-zda-jde-o-podstatne-jmeno-nebo-o-pridavne-jmeno-a-pak-spravne-doplnte-i-y
https://www.pravopiscesky.cz/test-na-urcovani-vzoru-pridavnych-jmen-pra-1138-9308.html#4-pozor-nejprve-si-uvedomte-zda-jde-o-podstatne-jmeno-nebo-o-pridavne-jmeno-a-pak-spravne-doplnte-i-y
https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/49
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  V hodině matematyky dává pan učitel příklad: 

"Dům má schodiště, skládá se z 5 pater, každé patro má 20. schodů. Kolik 

schodů musí člověk vijít, aby se dostal do posledního patra?" 

"Všechny," povídá pavlík. 

 

  „Dokáže klokan vyskočit výš než náš dům?“ 

„Samozřejmě, pokut vím, domi neskáčou vúbec.“ 

 

 "Pane doktore, vždy, když piju čaj nebo kávu, pýchá mně pod levím 

okem," ztěžuje si paní nováková. 

"Tak si skuste vyndat ze šálku lžičku." 

 

 Matka napomíná Syna: „Už moc krát jsem ti povídala, že se neříká co, ale 

prosím." 

„Za několik minut přijde syn do kuchyně a ptá se: „Prosím děláš, mami?" 

 

 Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho: 

"Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?" 

"Vím, pojďte, já vám to ukážu." 

Když vyjdou společně až do 8 patra, chlapeček ukáže na dveře a povídá: 

"No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na 

lavičce přet domem." 

 

 "Pepíčku, není ti zima, když chodíš bosí ve sněhu?" 

"Trošku mně zebou ruce." 

 

 Baví se dva kapři: 

„Nevíš o něčem k snětku?“ 

„Vím, ale má to háček!“ 
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Řešení:  

Urči druh vedlejších vět: 

 

1. Musíme rozsvítit, abychom lépe viděli. (Proč, za jakým účelem musíme 

rozsvítit? Abychom lépe viděli. – příslovečná účelová)  

2. Slíbil mi, že spolu půjdeme na pouť. (Koho, co mi slíbil? Že spolu půjdeme na 

pouť. – předmětná) 

3. Už jsi viděl ten film, o němž jsem ti vyprávěl.  (Jaký film jsi viděl? O němž 

jsem ti vyprávěl. - přívlastková) 

4. Promiňte, že jsem přišel pozdě.  (Koho, co promiňte? Že jsem přišel pozdě – 

předmětná) 

5. Kdo se bojí, nesmí do lesa. (Kdo, co nesmí do lesa? Kdo se bojí. – podmětná) 

6. Doma říkal, že musí jít odpoledne ještě do školy.  (Koho, co doma říkal? – Že 

musí jít odpoledne do školy. - předmětná)                                                                  

7. Řekli mi, abych chodil včas. (Koho, co mi řekli? Abych chodil včas. – 

předmětná) 

8.  Rád mluvil o holce, s níž už dlouho chodí. (O jaké holce mluvil? S níž dlouho 

chodí.  – přívlastková) 

9. Mluv nahlas, ať neusneme. (Proč, za jakým účelem mluv nahlas? Ať 

neusneme. – příslovečná účelová) 

10.  Když budeš chtít, půjdu tam s tebou. (Za jaké podmínky půjdu s tebou? Když 

budeš chtít. – příslovečná podmínková)  

11.  Pořád se chová, jako by se jmenoval Hujer.  (Jak, jakým způsobem se chová? 

Jako by se jmenoval Hujer. – příslovečná způsobová) 

12.  Koho nachytám při opisování, má okamžitě za pět. (Kdo, co má okamžitě za 

pět? Koho nachytám při opisování. - podmětná) 
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13.  Navštěvoval často místo, kde se s ní seznámil. (Jaké místo často 

navštěvoval? Kde se s ní seznámil. – přívlastková) 

14.  Jelikož jsme pořádně netrénovali, zápas nám nevyšel. (Proč, z jakého 

důvodu/z jaké příčiny nám zápas nevyšel. – příslovečná příčinná/důvodová) 

15.  Náš soused, který si vše zaznamenával, měl pravdu. (Jaký soused měl 

pravdu? Který si vše zaznamenával. – přívlastková) 

 

 

Na Šumavě se můžeme setkat s rysi/ rysy. Lvi/ Lvy mohou krotiteli/ krotitely 
ublížit. Sobi/ Soby žijí na severu. Seznámili jsme se s Itali/ Italy a Francouzi/ 
Francouzy. David poslal Mirkovi/ Mirkovy dva dopisi/ dopisy. Četli jsme pověst 
o králi/ krály Ječmínkovi/ Ječmínkovy. Nad skalními útesi/ útesy kroužili orli/ 
orly. Zajíci si pochutnávali na jeteli/ jetely. Žijí na Šumavě tetřevi/tetřevy? Ve 
švestkách jsou červi/červy. Obchod s plazi/plazy. Přinesl táci/tácy (pamatuj! 
TÁCY, HECY, KECY píšeme Y) s pohoštěním. Musíš projít chodbami/chodbamy. 
Ten háček je z oceli/ocely. Loď plula po Labi/Laby. Rovinaté Polabí/Polabý mě 
zaujalo. Na návštěvu k nám přišli otcovi/otcovy kamarádi. Otcovi/Otcovy 
kamarády jsme doma uhostili. Karafiátovi/Karfiátovy broučci jsou velmi 
oblíbení. Je to jen ryzí/ryzý zlato. Draví/Dravý ptáci odletěli.  

 

 

 

V hodině matematiky (cizí slovo) dává pan učitel příklad: 

"Dům má schodiště, skládá se z 5 pater, každé patro má 20 (číslovka základní – 

bez tečky) schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít (předpony vy-), aby se dostal 

do posledního patra?" 

"Všechny," povídá Pavlík (vlastní podstatné jméno). 

 

„Dokáže klokan vyskočit výš než náš dům?“ 

„Samozřejmě, pokud (pamatuj!) vím, domy (vzor hrad) neskáčou vůbec.“ 

(kroužek uprostřed slova) 
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"Pane doktore, vždy, když piju čaj nebo kávu, píchá (není vyjm. slovo)           

mě (4. p.) pod levým okem," stěžuje (pamatuj! stěžovat si na něco X ztěžovat si 

práci) si paní Nováková (vlastní podstatné jméno). 

"Tak si zkuste (pamatuj!) vyndat ze šálku lžičku." 

 

Matka napomíná syna (obecné podstatné jméno): „Už mockrát (číslovka 

neurčitá násobná - píšeme dohromady) jsem ti povídala, že se neříká co, ale 

prosím." 

„Za několik minut přijde syn do kuchyně a ptá se: „Prosím děláš, mami?" 

 

Přijde pán k chlapečkovi a ptá se ho: 

"Nevíš, kde tady bydlí pan Novák?" 

"Vím, pojďte, já vám to ukážu." 

Když vyjdou společně až do 8. (řadová číslovka) patra, chlapeček ukáže na 

dveře a povídá: 

"No, tak tady bydlí ten pan Novák, ale jestli s ním chcete mluvit, tak sedí na 

lavičce před (pamatuj!) domem." 

 

"Pepíčku, není ti zima, když chodíš bosý (mladý) ve sněhu?" 

"Trošku mě (4. pád) zebou ruce." 

 

Baví se dva kapři: 

„Nevíš o něčem k snědku (snědl)?“ 

„Vím, ale má to háček!“ 


